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01.  (අ) ¸ »» රාජසිංහ රජු  

           ¸¸ මහනුවර රාජධානිය    

          ¸¸¸ පෘතුගීස             

          ¸¹ දන්තතුරේ සටන   

      (ආ)  ¸ හික්කඩුරේ සුමිංගල හිමි   

            ¸¸ මාලිගාකන්තරේ විරදයෝදය රිවෙරවන 

           ¸¸¸ ලිංකා රලෝකය / සුමති සිංග්රහය         

           ¸¹ වලාරන්ත සේධාේථ හිමි                

        

02. ¸ රවරළබඩ නගරවල රවළඳ බලය පෘතුගීසීන්තට පැවරීම. 

         වාේිකව රජු කප්පම් වශරයන්ත කුරුඳු බහාේ කීපයක් රගවීම. 

    ¸¸ රමරට බදු අදායම් ලබා ගැනීම.  

    ¸¸¸ සුහදශීලී රලස කටයුතු කිරීම / ගැටුම් ඇති කර රනාගැනීම. 
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03. ¸ පැරණි ඉඩකඩම්වල ර ාරතුරු ඇතුළත් ලියවිලි 

     ¸¸ A - රදවන විමලධේම සූවෙය රජු 

         B - ශ්රී වීර පරාරම නරේන්තද්රසිංහ රජු 

  ¸¸¸ ලන්තරේස නීතිය රමරට ස්ථාරි  වීම. 

        ලන්තරේස ආහාර / ඇඳුම් පැලඳුම් එකතු වීම. 

        ලන්තරේස වචන / ගෘහ නිේමාණ ශිල්පය රමරටට පැමිණිම. 

 

04. ¸ 1796 - බ්රි ානයයන්තරේ  ුහුදදු බඩ ්රරේශ පාලනයට නතුවීම. 

         1798 - බ්රි ානයයිනන්තට විරුේධ කැැලල්ල 

         1802 - ේවිත්ව පාලන සමය 

     ¸¸ අසාධාරණ බදු අයකිරීම. (රපාල් ගස් බේද) 

        බදු එකතු කිරීමට අවුමිල්දාේවරු පත් කිරීම. 

        මිනිසුන්ත පීඩාවට ලක් කරමින්ත බදු අය කිරීම. 

   ¸¸¸ රජු සමග ර රිවෙස (හාුහදුරුවරු නිලරම්වරු හා සාමානය ජන ාව) විරසක වීම. 

         රජුරේ  අත් රනෝමතික පාලනය 

         ඇ ැම් රදළ නායකයන්ත ඉිංග්රීසීන්තට පක්ාපා ව වීම. 

   

05. ¸ ඉිංග්රීස රාජයය හා මදුරාස රවළඳ සමාගම් හවුරල් සදු කළ යුගය       

   ¸¸ සටන සිංවිධානය රනාවීම. 

        නායකයිනන්ත අ ර අසමගිය 

        සටරන්ත ඒකාබේධ ාවයක් රනාමැති වීම. 

       දළදාව ඉිංග්රීසීන්ත අ ට පත්වීම. 

  ¸¸¸ අසාධාරණ බදු අයකිවෙම. 

        ඉඩකඩම් වතු වගාව සඳහා රයාදා ගැනීම. 

   

06. ¸ සගරා / ුහද්රණය - උරගල. 

   ¸¸ රකාළඹ ආනන්තද / මහනුවර ධේමරාජ විදුහල් 

  ¸¸¸ අමදයප වයාපාරය සඳහා කැපවීම - රමරට රබෞේධයිනන්ත හට බුේධගයාව රේරා ගැනීමට උදේ කිරීම -  

       මත්පැන්ත පානයට විරුේධව අරගල ඇති කිරීම. 

 

07. ¸ ඉන්තියාරේ සරපායින භටයන්ත තුවක්කුවලට දමන උණ්ඩ කටින්ත ගැලවීම සම්බන්තධව ුහල් කරගත්  

        සටනක් 

   ¸¸ ඉන්තියානුවන්ත රකාන්ත කිරීම / ඔවුන්ත පහත් මිනිසුන්ත රස් සැලකීම.    

  ¸¸¸ ඉන්තියාරවන්ත ඉවත් රවනු වයාපාරය 

        දණ්ි පා ගමන 

        ස්වරාජය සිංකල්පය 

        අවිහිිංසාවාදී වයාපාරය  


